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 Robert F Worth, 2003-2006 yılları arasında Bağdat’ta New York times 

muhabiri olarak çalışan bir gazetecidir. 2000 yılında New York Times’a katılmıştır. Ekim 2007 

tarihinde aynı gazetenin, Hassan M. Fattah’ın yerine Orta Doğu muhabiri olarak 

görevlendirilmiştir. Wesleyan Üniversitesini bitiren Worth’un Princeton Ünivertsitesi yüksek 

lisans ve doktora dereceleri vardır. 

Ocak 2015 ayının ortaları, henüz sabahın erken saatleri, siyah bir parka giyen ufak 

tefek, sinsi ve ürkek görünümlü bir adam, tek başına, Türkiye-Suriye Akçakale sınır kapısının1 

Türk tarafında bekliyor. Hava güneşli ve soğuk ve etrafta hemen hemen hiç kimse yok. Adam 

endişeli bir şekilde çevresini kontrol ediyor ve sonunda mavi elbiseli sokakları süpüren bir 

çöpçüye yaklaşıyor. ‘Karşı tarafa geçmek istiyorum’ diyor ve ‘Ne yapabilirim?’ diye soruyor. 

Sokakları süpüren mavi elbiseli adam 75 TL istiyor ve ona sınır kapısından çok da uzak 

olmayan bir mesafede, tel örgüdeki küçük bir deliği gösteriyor. Adam parayı ödüyor fakat 

tereddüt içerisinde. Çok uzun bir yoldan geldi ve şimdi varmak istediği, İslami Devletin 

                                                           
1
 Akçakale Sınır Kapısı: ilk olarak 1974 yılında faaliyete geçmiş olmasına rağmen, günümüzdeki yapılar, 2007 

yılında hizmete girmiştir. Akçakale sınır kapısının hemen karşısında, Suriye-Tel Abyad sınır kapısı bulunmaktadır. 
Sınır kapısından geçtikten sonra: Suriye ülkesinde: Rakka şehrine olan uzaklık 100 km. Halep şehrine olan 
uzaklık 210 km. Şam iline olan uzaklık ise: 580 kilometredir. 

http://www.theguardian.com/profile/robert-f-worth
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kurulduğu tozlu kahverengi kuzey Suriye tepelerine sadece 150 metre uzaklıkta. ‘Peki, 

muhafızlar?’ diye soruyor. ‘Sorun yok’ diye cevaplıyor sokakları süpüren mavi elbiseli temizlik 

işçisi. ‘Yürü, geç git’ diyor. Adam tel örgüdeki deliğe doğru yaklaşıyor, eğiliyor ve dar delikten 

karşı tarafa geçiyor. Hemen koşmaya başlıyor. Türk muhafızlardan birisi onu fark ediyor ve 

bağırıyor, fakat o arkasına dahi bakmadan hedefine doğru koşmaya devam ediyor. 

Yeni gelenin adı Abu Ali’dir. Başka bir adı ve hayatı vardır geçmişte,  fakat İslami 

Devlete göç edenlerin çoğunluğu gibi hepsini geçmişte, geride bırakmıştır. Yeniden doğmak 

ve hayata yeniden başlamak istemektedir. 2015 yılının başlarında IŞİD2 terör örgütü gücünün 

doruk noktasındaydı ve hala dünyanın her yerinden katılmak isteyen binlerce gönüllüyü 

cezbediyordu. Amerika tarafından başı çekilen koalisyon, aylardır İslami Devletin hedeflerini 

bombalıyordu ama hala onları bulundukları yerlerden atamamıştı. Bütün olan bitenlere 

rağmen IŞİD giderek güçleniyordu. IŞİD düzenli olarak halka açık yerlerde uyguladığı kafa 

keserek uyguladığı infaz görüntülerini yayınlamakta ve esir aldığı Müslüman olmayan 

kadınları seks kölesi olarak sattığını bütün dünyaya duyurmaktaydı. IŞİD tarafından 

sergilenen bütün vahşet ve gaddarca uygulamalar, bu örgütün genç ve hayal kırıklığı yaşayan 

Müslümanlar arasında popülaritesinin artmasına neden olmaktaydı. 

 

IŞİD’e karşı savaşan ülkeler 

Fakat İslam’a gerçekten inanan dindar Müslümanlar, İslami Devlete geldiklerinde 

oradaki yaşamın hayal ettikleri cennet olmadıklarını görüyorlardı. Son zamanlarda, örgütün 

içerisinden dışarıya hayal kırıklığı, dehşet ve kara mizah öyküleri içeren hikâyeler yavaş yavaş 

sızmaktaydı. Abu Ali de bu yeni hikâyeleri dile getirenlerden bir tanesidir.  

                                                           
2
 Organizasyonun ismi Arapça al-Dawlah al-Islamiyah fi al- ‘Iraq wa al-Sham (Kısaltması Da’ish veya DAESH) ‘den 

gelmektedir. Batıda yaygın olarak İslami Irak ve Levant (Toros Dağlarının güneyindeki Orta Doğuda geniş alan, 
sınırları kesin olarak belli değildir) Devleti, İslami Irak ve Suriye Devleti ve Şam (her ikisi de IŞİD olarak kısaltılır), 
veya basitçe İslami Devlet (IS-Islamic State) olarak kullanılmaktadır. 
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Onunla geçtiğimiz yaz, sınıra yakın bir Türk şehri olan Urfa’da karşılaştım. Kaçakçıların 

ve bazı sempati duyan eylemcilerin yardımıyla IŞİD’ten kaçalı yaklaşık üç ay olmuştu. Günü, 

açık bir kafede oturarak geçirdik, etrafta Türk aileler ağaçların altında geziniyorlardı. Güzel bir 

tütün kokusu etrafa yayılmıştı ve fazla uzak olmayan bir çeşmede oynayan çocukların neşeli 

ve cıvıl cıvıl sesleri kulaklarımıza geliyordu. 

 

Sınırın Suriye tarafında IŞİD militanları 

Abu Ali klasik bir cihatçıya hiç benzemiyor, kısa boylu ve kel, narin bir çene yapısı var 

ve kahverengi gözleri devamlı olarak asabi bir şekilde çevreyi kolaçan ediyor. Yaşı 38 ve 

bütün yaşamı boyunca sigara ve alkol tükettiği için bir savaşçı olmak için yaratılmadığını çok 

iyi biliyor. Bana, IŞİD’e masa başı bir işe sahip olmak ve iyi bir Müslüman olmak ümidiyle 

katıldığını söyledi. Doğum yeri Kuveyt, Ürdün pasaportu taşıyor ve hayatının çoğunu kuzey 

Suriye’de bir ticaret merkezi olan Halep’te geçirmiş. Halep’teki yaşamı eski Arap rejiminin 

ahlaksızlığının kısa bir öyküsü gibi. Araba almak için hükümet yetkililerine verilecek rüşvet 

işlerini ayarlayan ve iyi bir yaşam süren babası için çalışan Abu Ali’nin görevi, doküman 

işlerini takip etmekmiş. ‘ Yaklaşık olarak saat 9’da kalkar ve ofise giderdim, kahvemi içer, iki 

saat boyunca bazı dokümanları imzalar ve eve dönerdim’ diye anlatıyor. ‘Ahlaksızlık ve rüşvet 

içeren bir işti fakat benim için iyiydi.’ diye devam ediyor. Barlara ve kulüplere gittiğini ve 

haftada birkaç kez partilere katıldığını da anlatıyor, kısır olan karısının sürekli şikâyet ve 

dırdırlarına rağmen. Çocuklarının olmamasının yaşamlarını ve günlerini boş bir hale 

getirdiğini söylüyor. 

2012 yılına kadar gayet güzel bir hayat süren Abu Ali’nin çapkın ve hovarda yaşamı bu 

tarihten itibaren ümitsizliğe doğru kaymaya başlamış. Babasının hükümet işi, isyancı Özgür 

Suriye Ordusunun Halep’e girmesiyle3 sona ermiş. Yurtdışında yaşayan aile üyelerinin 

                                                           
3
 Halep Savaşı: Suriye’nin en büyük kenti olan Halep’te halen süren savaş. Savaş, Özgür Suriye Ordusu, İslami 

Cephe, Halk Savunma Birlikleri ve Sünni militanlar ile Suriye hükümet güçleri, Hizbullah ve Şii militanlar 
arasındadır. Savaş 19 Temmuz 2012 tarihinde iç savaşın bir parçası olarak başlamıştır. Savaşın büyüklüğü ve 
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yolladıkları para yardımlarıyla yaşamaya başlamış. 2011 yılında Suriye devriminin başlaması 

ile ümitlenmiş, fakat şimdi aslında her şeyin daha da kötüye gitmeye başladığını gördüğünü 

ifade ediyor. Çocukluğunu geçirdiği Kuveyt’te dini bir okula gitmiş ve savaş 2012 yılında 

Halep’e doğru yaklaşırken, kurtuluş ve huzuru, sigara ve alkolü bırakmamasına rağmen 

İslam’a sığınmakta bulacağını ümit etmiş. Karısının kardeşlerinden bir tanesi Suriye 

ordusunda asker ve günlerden bir gün karısına kardeşinin bir kâfir olduğunu söylemiş. 

Öfkeden çılgına dönen karısı ailesine geri dönmüş. Karısının terzilik yapan diğer kardeşi Abu 

Ali’nin yanına gelmiş, karşılıklı bağırmalar sonrasında Abu Ali karısını boşadığını ilan etmiş. 

İslami hükümler gereği bu kadarı yeterli. Karısını yaşamından bir anda çıkarıp atmış. 

Bu olayın sonrasında kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünen Abu Ali İstanbul’a bir 

uçak bileti almış. İstanbul’dan bir otobüs yolculuğu ile Urfa’ya ulaşmış. Sonrasında yarım 

saatlik bir minibüs yolculuğunu takiben kendisini Suriye sınırında bulmuş. ‘Kalbim bütün 

yolculuk boyunca heyecanla çarpıyordu, biraz tereddüt ettim, fakat şeytan beni caydırmaya 

çalışıyor, ona kulak asma, sadece yoluna devam et diyerek kendi kendimi telkin ettim’ diye 

anlatıyor bütün yolculuğu boyunca neler hissettiğini. 

Abu Ali,  o güneşli Ocak ayı sabahı, sınırdan gizlice geçerek IŞİD bölgesine ulaştığında, 

uzun sakallı ve silahlı bir grup adamın bir bina önünde sandalyelerde oturduğunu görerek 

yaklaşır. İçlerinden bir tanesi neden koştuğunu sorar. ‘Size katılmak için kaçıyorum’ der soluk 

soluğa ve arkasında kalan Türk muhafızları gösterir. IŞİD’li militanlar ona bakar ve 

gülümseyerek: ‘sakin ol, onlar bizim dostlarımız’ diye cevap verirler. 

 

Akçakale sınır geçiş kapısı. Fotoğraf: Jamie Wiseman/Rex/Shutterstock 

                                                                                                                                                                                     
önemi bedeniyle taraflar bu savaşı ‘savaşların anası’ veya ‘Suriye^nin Stalingradı’ olarak adlandırmaktadırlar. 
Savaş dünya kültür miraslarından Eski Halep Şehrinin tamamen tahrip olmasına neden olmuştur. 
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Abu Ali’nin IŞİD’e katılış yöntemi herhalde IŞİD militanları için de pek alışılagelmedik bir 

olaydır. IŞİD’e katılan militanların çoğu kaçakçılar aracılığı ile gizli bir şekilde bir yerden bir 

yere nakledilerek örgüte teslim edilmektedir. Abu Ali yalnız gelmiştir ve tamamen 

hazırlıksızdır. Bütün bunlara rağmen onu sıcak bir şekilde karşılarlar ve Ürdünlü olduğunu 

öğrendiklerinde de çok mutlu olurlar. ‘Arapların bize katılmasını istiyoruz, sadece 

yabancıların değil’ der içlerinden bir tanesi. Henüz bir saat geçmeden bir araba görülür ve 

başka bir IŞİD militanı Abu Ali’yi uzakta olmayan bir kayıt/kabul evine götürür. Geniş, tek 

katlı, arka bahçesi olan bir evdir ve yaklaşık olarak bir düzine yeni gelen henüz katıldıkları 

ortama alıştırılmaktadır. 

Sadece Amerikalı ve Avrupalıların bahçede dolaşan tavukları kesmesine izin 
veriliyordu. Bu bir kâfirleri öldürme eğitimiydi. 

Abu Ali’nin anlattığına göre bir havaalanı gibidir ortam. ‘Amerikalı, İngiliz, Fransız ve 

diğer ülkelerden insanlar gördüm, içlerinde sadece bir tane Suriyeli vardı.’ Sonraki beş gün 

bir minder üzerinde uyur ve çoğunlukla İngilizce konuşan diğer yeni gelenlerle, sonu 

gelmeyen konuşmalar yapar. IŞİD yetkilileri onlara geçmişlerini incelediklerini 

söylemektedirler. 

 

Dünyanın her yerinden IŞİD’e katılan sakallı militanlar 

Yönetimden sorumlu emir Suriyelidir, çok kısa boylu ve dost görünümlü bir adamdır, 

bacaklarından bir tanesini bir çatışmada kaybetmiştir ve takma bir bacakla ortalıkta 

aksayarak dolaşmaktadır. Bir defasında Abu Ali’yi sigara içerken yakalar ve onu şiddetli bir 

şekilde azarlar fakat diğer zamanlarda devamlı gülümseyen bir adamdır. ‘Ne isterseniz sorun 

yok diyorlardı, onlara aktif olarak savaşmak istemediğimi ve idari bir görev istediğimi 

söyledim.’ Sorun olmadığını, sadece herkes gibi dini görevleri yerine getirmemin yeterli 
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olacağını ve askeri bir eğitim almamın gerekli olduğunu söylediler. Ne zaman ihtiyaç 

duyacağımı asla bilemeyeceğimi söylediler. ‘Ben de tamam dedim.’ 

 

IŞİD tarafından kâfir olarak adlandırılan Özgür Suriye Ordusu savaşçıları 

Arka bahçede dolaşan tavuklar vardı ve emir sadece Amerikalılar ve Avrupalıların onları 

kesmeye izinli oldukları söylendi. Kâfirleri öldürme eğitiminin bir parçasıydı. Garipti, fakat 

Abu Ali’yi hiç de rahatsız etmemişti bu yaklaşımları. Ama onu gerçekten rahatsız eden bir şey 

vardı. Emir, yaptığı konuşmalardan bir tanesinde Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının kâfir 

olduğundan bahsetmişti. IŞİD’e diğer katılanlar için bu bir sorun değildi, ama içinden 

geçenleri derhal söyleme alışkanlığında olan Abu Ali, emire ne demek istediğini sordu. Emirin 

cevabı: ‘şimdilik bunu konuşmayalım’ şeklinde oldu. ‘Bunu verilecek şeriat eğitiminden sonra 

ayrıntılı olarak tartışırız’ diye devam etti emir. Abu Ali ısrar etti, Özgür Suriye Ordusu 

mensuplarının ibadet ettiklerini gördüğünü söyledi. Ramazan ayında oruç tutuyorlar, bu 

onların Müslüman oldukları anlamına gelmez mi diye sordu. Emirin cevabı: ‘söylediğim gibi, 

bunun hakkında sonra konuşacağız’ oldu. ‘senin dini bir eğitime ihtiyacın var’ diyerek 

sözlerine devam etti. 

 

Sadece Amerikalı ve Avrupalıların kafalarını kesmesine izin verilen tavuklar 



Eski bir IŞİD militanının anıları 

 

7 | P a g e                 
 

Beşinci günün sonunda yeni katılanlara ayrılma zamanının geldiği söylendi. Abu Ali 15 kişi 

ile birlikte bir minibüse bindirilerek yaklaşık olarak bir saat uzaklıktaki, İslami Devletin 

başkenti olan Rakka’ya götürüldü. Orada, bir konaklama evinde bir gün kaldılar ve başka bir 

otobüs ile batıya doğru birkaç saat süren bir yolculuk yaptılar, sonra toprak bir yolu takip 

ederek Humus kentinin doğusunda yeralan boz renkli Bel’as dağlarına tırmandılar. Hava çok 

soğuktu ve yerde kar vardı. Adamlar otobüsten indiler ve bir patika boyunca yürüyerek bir 

takım mağaraların olduğu bir bölgeye ulaştılar. Bölgeye gelen başka otobüsler de vardı. 

Burası şeriat eğitiminin yapılacağı yerdi. 

Sonraki iki hafta boyunca bütün adamlar şafak sökmeden kaldırıldılar. Sabah namazını 

eda ettiler ve sonrasında şeriat derslerinin başlaması öncesinde koşu ve şınav eğitimlerine 

katıldılar. Şeriat dersleri günün ilk ışıkları ile başlıyordu. Dersler çok temel esaslar üzerine 

bina edilmişti, Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasındaki farklara ve kâfirler ile din 

değiştirenlere karşı savaşmanın gerekli olduğuna odaklanılmıştı. Eğitime katılanların birçoğu 

Arapça, bazıları da okuma yazma bilmiyorlardı, yani tamamen cahildiler. Kahvaltıda beyaz 

peynir veriliyordu ‘Gülen İnek’4 türü peynirlerdendi. Abu Ali kahvaltıda ilave olarak ekmek ve 

su verildiğini, günün ilerleyen saatlerinde de fasulye ve yine ekmek verildiğini ifade etmekte. 

Akşam, namaz ve duadan sonra eğitime katılanlar mağaralarda toplanıp genellikle bir dizüstü 

bilgisayar vasıtasıyla duvara aktarılan görüntüleri izleyerek güncel olaylar ve gelişmeler 

hakkında bilgilendiriliyorlardı.  

Bir gece, savaştan önceki yaşamında Humus’taki bir okulda tarih öğretmeni olan kel 

kafalı Suriyeli eğitimden sorumlu emir, özel bir eğitim verileceğini söyledi. Bütün eğitime 

katılanlar mağara zemininde oturarak yerlerini aldıklarında emir projektörü açtı ve mağara 

duvarında bir video görüntüsü belirdi, turuncu renkli bir elbise giyen bir Arap kafesin içinde 

hapsedilmişti. Alevler, benzinin de katkısıyla birden kafesi sardı ve adam alevler içerisinde 

kaldı. Görüntülere eşlik eden ses, kafes içinde alevler içerisinde yanan insanın, uçağının 

düşürülmesi sonucu ele geçirilen Ürdünlü pilot Moaz al- Kasasbeb olduğunu söylüyordu. 

Yakılarak infaz edilmesi o anda bütün dünyanın ilgisini çekmişti ama bazı cihat savaşçıları 

dahi bunun ahlaksız bir hareket olduğunu söylüyorlardı. Mağara zeminine oturmuş halde 

duvardaki görüntüleri seyreden IŞİD militan adayları da şoka girmişti, fakat sesiz kalmayı 

tercih ettiler. Emir ayağa kalktı ve pilotun Müslümanlar üzerine bomba yağdırdığını ve 

yakılarak infaz edilmesinin İslami yasalara göre sadece bir misilleme olduğunu açıkladı. 

Adamlar sükünet içerisinde dinlediler. 

Abu Ali birden düzinelerce gözün kendisine yöneldiğini hissetti. İçlerinde tek Ürdünlü 

oydu ve hepsi onun Ürdünlü olduğunu biliyorlardı. Hiçbir şey söylemedi, fakat videoyu 

                                                           

4
 La vache qui rit -  ÇN: Fransızca gülen inek anlamındadır. 
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seyretmenin yüzünde yarattığı dehşet ifadesi herkes tarafından görülebilir durumdaydı. Emir 

de ona doğru bakıyordu. Sonra emir birşeyler fısıldadı ve alaycı bir şekilde gülümsedi. 

Oradakilerden bazıları da aynı şekilde hareket ettiler. Bu açıkça bir sadakat ve bağlılık 

testiydi. Abu Ali bütün gözlerin üzerinde olduğunu hissetti ve titremeye başladı. 

Çocukluğunda bir insanı canlı canlı yakmanın İslam tarafından yasaklandığı öğretilmişti ona. 

Gördükleri midesini bulandırmıştı.  

 

IŞİD tarafından yakılarak öldürülen Ürdünlü pilot Moaz al- Kasasbeb 

Birkaç dakika dayanabildi ve dudaklarının arasından ‘Tanrım bana yardım et’ sözleri 

döküldü. Hemen iki IŞİD muhafızı onu kollarından tutarak mağaranın dışına çıkardılar. Emir 

de arkalarından gelmişti. Kayaların üzerine Abu Ali’nin yanına oturdu ve neden o kelimeleri 

sarfettiğini sordu. IŞİD’in yaptıklarını mı sorguluyordu? Abu Ali ‘hayır’ diye cevap verdi. O 

şekilde konuşmuştu çünkü etrafındaki insanlar bakışları ile onu proveke etmişlerdi. Emir 

aldığı cevaptan tatmin olmuş görünüyordu. ‘Bu eğitimin başlangıcında sen bir kâfirdin 

(inançsız)’ dedi, ‘şimdi gerçek bir Müslüman oluyorsun’ diye sözlerine devam etti. 

Abu Ali rahatlamıştı. Cezadan kurtulmuştu. Fakat o andan sonra bana söylediğine göre 

etrafında olup biten herşeyden şüphelenmeye başlamıştı. 
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Askeri eğitim esnasında IŞİD militanları 

İki hafta süren şeriat eğitimi sona erdiğinde adamların çoğu birkaç mil ötedeki rutubetli 

dağ mağaralarında yerleşik başka bir gruba transfer edildiler. Şimdi eğitimin askeri safhası 

başlamıştı. Aynı rutin takip ediliyordu. Sabah erken saatte kalkıp sabah namazını ve duasını 

yapıyorlar, birkaç parça peynir ve ekmekten ibaret sabah kahvaltısı sonrasında, AK-47 ve 

RPG’lerin de kullanıldığı atışlı eğitimlere başlıyorlardı. Bol bol da koşu yapıyorlardı. Sigara ile 

yıpranan ciğerleri nedeniyle Abu Ali yorulduğunda, kayaların üstüne oturuyordu. Eğitmenler 

ona sık sık bağırıyorlardı, o da elini kaldırıp ‘ ben sadece idari görevdeyim, savaşçı değilim’ 

diye cevap veriyordu. Diğerleri arasında tembel ve kaytarıcı biri olduğuna dair adı yayılmaya 

çoktan başlamıştı. 

Askeri eğitimin son gününde eğitime katılanların tamamı mağaralarından çıkarılarak bir 

araya toplandı ve bir bağlılık yemini yaptırıldı. Bağlılık yemini biter bitmez adamlar gruplara 

ayrıldılar. Abu Ali kendisini yaklaşık üç düzine adamla bir otobüsün yanında buldu. Suriyeli bir 

komutan Irak’a cephe hattına gittiklerini söyledi. Abu Ali komutana, ‘bana Rakka’da idari 

göreve verileceğim söylenmişti’ dedi. Komutan ona bakarak ‘yemin ettin’ dedi. ‘Şimdi 

dinlemeli ve itaat etmelisin’ diye devam etti. ‘Aksi takdirde bunun cezası ölümdür’ diye 

sözlerini bitirdi. Abu Ali bir an dona kaldı, şoktaydı ve sonunda kendini toparlayarak otobüse 

doğru yürüdü. 

'O tepeyi nasıl ele geçireceğiz? Irak ordusuna karşı sadece 12 kişiyiz.' 

Birkaç günlük bir yolculuk sonrasında Abu Ali, Bağdat’ın hemen batısında cephe hattına 

çok yakın olan Garma’ya ulaştı. Abu Ali ve diğer 12 IŞİD’li militan, sivil giyimli ve geçmişte Irak 

ordusunda subay olan biri tarafından yönlendiriliyordu. Üzerlerinde uçan savaş uçaklarının 

gürültülerini duyabiliyor ve arasıra yakınlara düşen bombaların sarsıntısını 

hissedebiliyorlardı. Hemen hemen hiçbir formaliteye gerek duymadan komutan, 350 metre 
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uzaklıktaki geniş bir tepeyi gösterdi ve ‘Irak ordusu o tepenin arkasında, yarın sabah o tepeyi 

ele geçireceksiniz’ dedi. 

 

Rusya yapımı Dushka modeli makineli tüfek ve Rambo 

Bir kez daha Abu Ali’nin ani reaksiyonu devreye girdi. ‘Biz o tepeyi nasıl ele geçirebiliriz?’ 

diye sordu. ‘Biz sadece 12 kişiyiz ve karşımızda Irak ordusu var’ diye devam etti. IŞİD 

protokolunun çiğnenmesine şaşıran subay ‘Allah sizinle’ dedi. ‘Zaferi siz kazanacaksınız´diye 

devam etti. Birkaç saat sonra daha ayrıntılı bir brifing verildi. Saat 03.00 AM sonrasında 

taarruza başlayacaklardı. Diğer bir Iraklı olan manga komutanı Abu Ali’ye bir intihar yeleği 

giymesini söyledi. Derhal red etti. ‘ Sen neden giymiyorsun? Benden çok daha fazla cennete 

gitmeyi arzulayan sensin’ diye devam etti Abu Ali. Komutan açısından hiç de komik değildi bu 

cevap. Abu Ali’ye, Rusya yapımı ağır bir makineli tüfek olan Dushka silahını kullanmasını 

emretti. Abu Ali, Dushka silahının nasıl kullanılacağı hakkında en ufak bir fikrinin dahi 

olmadığını söyledi. Sonunda bir militan tam taarruzun başlaması öncesinde ileri çıkarak 

silahın nasıl kullanılacağını bildiğini söyledi ve silahın başına geçti. Bitkin ve korkmuş 

durumdaki Abu Ali neredeyse minnettarlıktan ağlayacaktı. Bir sıhhıye timine transfer edildi. 
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Abu Ali’nin IŞİD kuvvetleri ile Irak ordusuna karşı savaşmak için gönderildiği 

Bağdat’ın hemen dışındaki Garma’da hükümet yanlısı güçler. Fotoğraf: 

Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images 

Çatışmanın başlaması sonrasındaki birkaç saat boyunca Abu Ali ve başka bir IŞİD 

militanı cephe hattında yaralanan IŞİD militanlarını geriye çekme işini yürüttüler. Dehşet 

verici bir görevdi. Karanlığın basmasından hemen önce kulaklarının yanından geçen 

mermilerin vızıltısını hissedebiliyorlardı. Sedye yoktu ve cephe hattından geriye doğru 

taşıdıkları yaralı militanlar acı içerisinde bağırıyorlardı. Birçok arkadaşlarını geride bırakmak 

zorunda kaldılar. Savaş, saldırı başarısızlıkla sonuçlanana kadar iki gün boyunca devam etti. 

Üçüncü günün sonunda Abu Ali ve örgüte yeni katılanlardan Abu Hassan isimli 

arkadaşı, Garma’daki karargâha giderek Iraklı komutanın karşısına çıktılar. ‘Artık savaşmak 

istemiyoruz’ dediler. ‘Yaralı ve ölüleri geride bırakıyorsunuz’ diye sözlerine devam ettiler. 

Peygamber Muhammed (SAV) asla kendi adamlarını savaşmaya zorlamamıştı’ diye sözlerini 

tamamladılar. Komutan nefret doluydu ama ne yapacağını bilmiyor gibi görünüyordu. 

Sonunda iki militanı da daha az tehlikeli mevzilere gönderdi. 

Abu Ali savaşmayı red ederek risk aldığını biliyordu fakat diğer alternatif kaçınılmaz 

ölümdü. Bir ceza verileceğini bekliyordu. Bunun yerine, şaşırtıcı bir şekilde tamamen 

unutulduğunu gördü. Abu Ali ve Abu Hassan Garma’da terk edilmiş bir evde günlerce 

bırakıldılar. İyi arkadaş oldular. Abu Hassan IŞİD’e biraz para kazanmak umuduyla katılan 

geçmişinde hırsızlık yapan birisiydi. Başlangıçta IŞİD ona ayda 150 ABD doları ödüyordu, 

sonra bu ödeme durdu. Abu Ali bana kendisine aylarca ödeme yapılacağına dair söz 

verildiğini ama sonuçta sadece 50 ABD doları ödendiğini söyledi. 
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Lübnanlı pop şarkıcısı Elissa Khoury 

İki vicdani retçi şanslıydılar: evde elektrik vardı, hatta daha da iyisi bir televizyonları 

vardı. Günlerini haberleri ve güncel olayları izleyerek geçirdiler. Bunun IŞİD tarafından 

yasaklandığını biliyorlardı, bu yüzden pencereler ve perdeleri daima sıkıca kapalı muhafaza 

ediyorlardı. Bu durum evin içerisini havasız ve dayanılmaz bir hale getiriyordu, fakat can 

sıkıntısından çok daha iyiydi. Bir ara televizyonda Rambo filmine rast geldiler. ‘Keşke Rambo 

burada bizimle birlikte olsaydı’ dedi Abu Ali. Bu ifadesi Abu Hassan’ın uzun uzun gülmesine 

neden oldu. Sonrasında Lübnanlı pop şarkıcısı Elissa’yı seyrettiler. Vücudunu cömertçe 

sergiliyor ve şarkı söylüyordu: IŞİD terör örgütü tarafından seyredilmesi kesinlikle 

yasaklanmıştı. 

Bir veya birkaç gün sonra Kürdistan’dan bir IŞİD militanı eve uğradı ve onları 

televizyon seyrederken yakaladı. Kürt militan onlara uzun bir dini vaaz ve reform sözü verdi. 

O ayrıldıktan sonra yaklaşık olarak beş dakika beklediler. Abu Hassan Abu Ali’ye baktı ve 

televizyonu tekrar açtı. Kadın spikerin sunduğu bir haber programıydı. Aniden kapı açıldı ve 

dışarıda onları suçüstü yakalamak için pusuda bekleyen Kürt militan yeniden kapıda göründü. 

AK-47 modeli Rusya yapımı otomatik kalaşnikov silahını televizyona doğrulttu ve ateş etti. 

Abu Ali telezizyon ve ekran parçaları odaya dağılırken geriye doğru kaçtı ve bağırdı: ‘ Hey 

adamım, biz kardeşiz, sakin ol. Bir günah işledik ama bunu bir daha yapmayacağız’. Kürt 

onlara dik dik baktı ve arkasını dönerek çıkıp gitti. 
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Vatanından edilmiş bir Iraklı Yezidi kadın. IŞİD yüzlerce Yezidi kız ve kadını 

seks kölesi olarak kullanılmak üzere satmıştır. Fotoğraf: Safin 

Hamed/AFP/Getty Images 

Sonraki gün Abu Ali, çok uzakta olmayan ve IŞİD kontrolü altında olan Felluce5 

kentindeki başka bir misafir evine transfer edildi. Bu ev kalabalıktı. Çok geçmeden yan 

odadan gelen kıkırdayan iki kız sesiyle şaşkınlığa uğradı. Bir militan kızların sekiz ay önce 

kuzey Irak’ta ele geçirilen ve seks kölesi olarak satılan Yezidiler6 olduğunu söyledi. Kızlar 13 

ve 14 yaşlarındaydılar. Felluce valisine hediye edileceklerdi ama vali tarafından 

istenmemişlerdi, bu nedenle orada muhafaza altında tutuluyorlardı. Abu Ali, Yezidi seks 

köleleri hakkında bazı şeyler duymuştu ama onlarla hiç karşılaşmamıştı. Militanlar onları 

‘sabaya’7 diye çağırıyorlardı. Cephe hattında savaşan ve yararlılıklar gösteren militanlar için 

armağan olarak kullanılıyorlardı, Abu Ali gibi hatalı hareket edenler ve kabahatliler için değil. 

Birkaç saat boyunca kızların kahkahalarını işitti ve bir keresinde kızların hıçkıra hıçkıra 

ağlamalarına tanık oldu. Ağlamalarının nedenini ailelerini özlemelerine bağlamıştı. Ama bir 

gün düzinelerce ‘sabaya’ isteyen militanların bağırtıları ile irkildi. Yaklaşık olarak yarım saat 

süren bağırışlar gittikçe şiddetlenmekteydi. 

                                                           
5
 Felluce Irak'ta El-Anbar iline bağlı kasaba. Başkent Bağdat'ın 70 km batısında yer alır. Fırat Nehri kenarındadır. 

Ayrıca ABD'nin işgal ettiği Irak'ta ABD'li askerlere karşı en sert direnişin olduğu bölgedir. 
6
 Yezidiler ya da Ezidiler, çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik-dinî bir topluluğa verilen isimdir. Bu topluluğun 

Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına Yezidilik ya da Ezidilik denilmektedir. 
Ezidiler, temel olarak târihte Asurluların bir parçası olan Irak'ın Ninova bölgesinde yaşamaktadırlar. Yezidilerin 
bir kısmı Kürt kimliğini benimsemiş olsa da, özellikle Ermenistan'da yaşayan Yezidiler, kendilerini Kürtlerden ayrı 
tutmaktadır. Ermenistan, Gürcistan, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde yaşayan Yezidi toplulukları gittikçe azalma 
ve Avrupa'ya, daha çok da Almanya'ya göç etme eğilimindedirler. 
7
 Sabaya: Büluğ çağına varmamış küçük kızlar. Kız çocukları. IŞİD militanları küçük kızları köle pazarında 1000 

ABD dolarına satmaktadırlar. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zerd%C3%BC%C5%9Ftl%C3%BCk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mezopotamya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asurlular
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ninova
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrcistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
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Sonra ansızın yorgunluktan bitkin düşmüş bir adam misafir evine daldı. Bir komutana 

benziyordu. Sabaya’ların nerede olduklarını sordu ve adamlardan bir tanesi kızların 

bulundukları odayı eliyle işaret etti. Tek kelime etmeden odaya daldı. İki patlama sesi 

duyuldu. Yorgun adam dışarı çıktığında kapının yanındaki sandalyede oturan Abu Ali donmuş 

kalmış bir durumdaydı. ‘Ne yaptın?’ diye adama sordu. Adam, ‘Bu kızlar biraderler arasında 

sorunlara neden oluyordu, ben de onları infaz ettim’ diye cevapladı ve çıkıp gitti. 

Gördüklerinden iğrenen sadece Abu Ali değildir. IŞİD terör örgütüne katıldıklarında 

duydukları heyecanı birçok militan artık hissetmemektedir. Bazıları şahit oldukları gereksiz 

vahşetten, adam kayırılmasından ve ikiyüzlülükten şikâyet etmeye başlamışlardır. Birçokları 

da terörist bir ordudaki sertliği ve aşırılığı benimsemektedirler. Buna rağmen az da olsa bazı 

militanlar IŞİD terör örgütünün yeteri kadar sert olmadığı ve politik kazançlar uğruna 

prensiplerinden saptığı yönünde sızlanmaktadırlar. Güvenilir rakamlar yok ama 2015 yılının 

başlarında kuzey Suriye’deki IŞİD karşıtı isyancı bir grup, IŞİD’ten kaçmak için çok sayıda 

militanın ümitsizce çırpındığı yolunda sayısız hikâyeler duyduğunu ifade etmektedir. Abu 

Ali’den tamamen farklı olan, iri yapılı, cesur ve muharebe deneyimi olan IŞİD’den kaçan bir 

militanın hikâyesini bizzat dinledim. Savaştaki takma adı Abu Abdullah olan bu militan, IŞİD’in 

başkenti olan Rakka’nın ele geçirilmesinde aktif olarak rol aldığını ve sonrasında istihbarat 

kanadında görev yaptığını, bombalama eylemlerinin planlanması ve hainlerin tespit edilerek 

cezalandırılması için hizmet ettiğini ifade etmektedir. 

 

IŞİD tarafından Deir-Ez-Zor’da yapılan katliamdan görüntüler. 

Abu Abdullah’ın hayal kırıklığı bana anlattığına göre 2014 yılı yazının sonlarına doğru 

başlamış. Doğu Suriye’de al-Shaitat isimli bir örgüt, IŞİD’e karşı isyan başlattığında, ilk ve 

sonraki çatışmalarda bu örgütün binlerce mensubu acımasızca ve toplu olarak katledilmiş. 

Abu Abdullah’ın olup bitenler hakkında bilgisi az, fakat süregelen çatışmalar esnasında, 

çatışma bilgesine yakın olan Slouk kasabasına doğru destek maksadıyla yol alan damperli 
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kamyonlara emniyet sağlama görevine atanmış. Slouk kasabasının hemen dışında al-Houta 

isimli doğal bir geçit bulunmaktadır. Abu Abdullah, ikmal görevini yapan kamyonların geri 

dönüşlerinde kadın ve çocukların cesetlerini boşalttığına tanıklık etmiştir. Kamyonların sayısı 

birkaç tane değildir, düzinelerce kamyondan çoğunlukla başlarından vurularak infaz edilmiş 

kadın ve çocukların cesetleri boşaltılmıştır. Kanlı eşarplar ve ayakkabıları ile küçük ölü 

bedenler geçidin kenarından tıpkı bir çöp gibi uçuruma yuvarlanmıştır. Gördüğüm kadarıyla 

Abdullah hislerini gösteren bir adam değil, IŞİD’e katılmasının nedeni de anavatanını 

kurtarabilecek en iyi örgütün onların olduğunu düşünmesi. Ama bana dedi ki: ‘böylesine 

anlarda şüpheye düşüyorsunuz.’  

IŞİD için savaşmaya altı ay daha devam eder. Hayal kırıklıkları birikir. Rüşvete bulaşmış 

bir komutanının üst düzey IŞİD yetkilileri ile olan bağlantıları nedeniyle cezalandırılmaktan 

kurtulmasına tanıklık eder. Abu Abdullah tecavüzleri rapor ettiğinde hapishaneye gönderilen 

kendisi olur, komutan değil. 2015 yılında örgütten tamamen kurtulmak istediğini anladığında 

al-Houte geçidine motorsikleti ile gider. Etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra 

aşağıya iner ve telefonu ile bir video kaydı yapar. Hafızalardan silinmeyecek bir videodur 

çektiği. Öğle sonrası güneşinde al-Houte geçidi katmanları ve koyu kahverengi kayaları ile 

Grand Canyon’ u8 andırmaktadır. Kamera göğe doğru yönelerek masmavi gökyüzünü gösterir 

ve sonra aşağı simsiyah boşluğa doğru yönlenir. Her yana dağılmış cesetler, bazıları 

kameranın yakın çekiminde, bazıları ise geçidin tabanına doğru yuvarlanmış. Film sesizce 

devam eder,  Abdullah’ın ayakkabılarının kumda ve kayalarda çıkardığı seslerden başkası 

duyulmaz. Yaklaşık olarak beş dakikalık süren filmin bir yerinde hareketsiz bir sahneyi bu 

kadar uzun süre çekmesinin nedenini sorgulamaya başlıyorsunuz. Sonra birden kafanıza dank 

ediyor: çekim yaptığı yer cesetlerin geçidin aşağılarına boşaltılırken seyrettiği ilk yer. Hayatı 

boyunca asla unutamayacağı yer. 

Felluce’de bulunan misafir evinde iki hafta hiçbir iş yapmadan kaldıktan sonra Abu Ali 

bir otobüse bindirilerek Suriye’ye gönderilir. Otobüsteki adamlar cezalandırılma 

olasılıklarının olduğunu biliyorlardır. Rakka’ye geri döndüklerinde Point 11 olarak bilinen ünlü 

IŞİD hapishanesi ve merkezi olarak kullanılan bir futbol stadyumuna götürülürler. Abu Ali ve 

diğer 27 adam silahları alınarak stadyumun altında soyunma odası olarak kullanılan bir yerde 

hapsedilirler. Orada bir gün tutulurlar ve sonra gözleri bağlanarak başka bir bekleme 

merkezine götürülürler. Birçoğu infaz edilecekleri korkusuyla dehşet içindedir. Oysa sonraki 

                                                           

8
 Büyük Kanyon, birçok renge sahip; Kolorado Nehri çevresinde bulunan bir kanyondur. Büyük Kanyon Ulusal 

Parkı içinde bulunur ve bu ABD'deki ilk ulusal parklardan biridir. Kanyon, Kolorado Irmağı'nın kanalı milyonlarca 

yılda yarmasıyla oluşmuştur. 466 kilometre uzunluğunda ve 400 metre ila 2,4 kilometre genişliği arasında 

değişmektedir. Derinlik olarak da 1600 metreye kadar ulaşır.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kolorado_Nehri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kanyon
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolorado_Irma%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
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gün bir adam gelir ve onlara bir konuşma yapar: ‘Biraderler, artık savaşmak istemiyorum 

yerine Suriye’de savaşmayı tercih ediyorum derseniz size bir şans daha verilecek’ der. 

Bütün adamlar kabul eder ve o günün sonlarına doğru Abu Ali Point 11’deki 

hapishane muhafızlığı görevine yollanır. Orada geçirdiği üç hafta sonunda İslami Devlette 

süren şiddeti artık midesinin kaldırmayacağına emindir. Devamlı olarak işkence yapılan 

mahkûmların seslerini duymaktadır. Cep telefonunu kullanarak Point 11’deki mahkûmların 

üç dakikalık bir video görüntüsünü çeker. Olanları seyretmek gerçekten acı vericidir: 

soyunma odasının tabanında yatan beyaz saçlı ve sakallı yaşlı ve zayıf bir adam IŞİD 

militanlarınca acımasızca dövülmektedir. Yaşlı adam merhamet için yalvarmaktadır. 

Görüntünün sonunda militanlar yaşlı adamı sürükleyerek karanlık bir odaya götürürler, 

görüntüler burada sona ermektedir. 

Point 11’de üç hafta kaldıktan sonra, Halep kentinden fazla uzak olmayan başka bir 

çatışma bölgesine götürülür. Cephe hattına oldukça yaklaşmıştır artık ve üzerinde uçan savaş 

jetlerinin seslerini net bir şekilde duymakta ve atılan bombalar yere çarptığında sarsıntıları 

hissetmektedir. Herşey Irak’ta olduğu gibidir. Dehşet ve korku içerisindedir. 20 yaşlarında 

olan kuvvetli görünümlü yeni Suriyeli komutanına ‘Neden savaşmak zorundayım’ diye sorar. 

‘Bana idari görevlerde çalışabileceğim’ söylenmişti der. ‘Senin gibi genç değilim, yaşım 38 ve 

dizlerim ağrıyor’ der. Komutan ona şüpheyle baksa da geri bölgede bir gün kalmasına 

müsaade eder. Abu Ali artık serseri bir merminin onu bularak, bir masa başı iş almasına 

neden olacak şekilde kolundan yaralaması için dua etme pozisyonuna gelmiş durumdadır. 

Ertesi gün Abu Ali başka mazeretlerle tekrar komutanın karşısına çıkar. IŞİD’e 

katılmadan önce alkolik olduğunu ve bu nedenle sinir hastası olduğunu söyler. Sürekli olarak 

başka komutanlarım emrine verilmektedir. Hepsi yalan söylediğini bilmektedir ama sonunda 

onunla uğraşmaktan bıkarak pes ederler. Tunuslu bir komutan ona aşağılayıcı bir bakış 

fırlattıktan sonra eline tıbbi nedenlerle savaş görevlerini yerine getiremeyeceğine dair bir 

doküman verir. ‘Gerçekten senin gibi adamlara ihtiyacımız yok’ der. 

Birkaç gün sonra Abu Ali kendisini cephe hattından pek de uzakta olmayan Manbij 

kasabasında bir evde bulur. Yan evde bir internet kafe vardır ve kablosuz olarak internete 

bağlanabilmektedir. İnternete bağlandıktan çok kısa bir süre sonra telefonunda ‘WhatsApp 

mesajı alındı’ sinyalini duyar. Baktığında kalbi yerinden fırlayacak gibidir. Mesaj çevrimiçi 

olduğunu görerek yazan karısından gelmektedir. İkisinin de hoşuna giden bir mesaj 

yollamıştır karısı: ‘Eğer gerçekten birini seversen, onu özgür bırak! Sana ait olmak isterse bir 

gün mutlaka geri gelecektir. Gelmezse de boşa peşinden koşma asla da senin olmayacaktır’. 

Mesajı okuduktan sonra Abu Ali 1-2 dakika cevap verip vermemekte tereddüt eder. Yoğun 

bir duygu seline kapılmıştır. Yeni bir mesaj alındı sesi duyar: ‘Sorun ne? Beni tanımıyor 
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musun’ diye sormaktadır karısı. Karısına takılmak için ‘Hayır, yanlış numarayı aramış 

olmalısın’ diye cevap verir. Fakat hemen cevap yazmaya başlar, karısına nasıl ve nerede 

olduğunu sorar. Yaptığı hatalar için özür diler, ona geri dönmek istediğini de sözlerine ekler. 

Son kontrol noktasında bir IŞİD militanı Abu Ali’ye şüpheli gözlerle bakar ve neden 
sınıra gitmek istediğini sorar. 

 

Abu Ali’nin IŞİD’ten kaçmasına yardım eden grubun bulunduğu Kuzey 

Suriye’de Tal Abyad kasabası. Fotoğraf: The Washington Post/Getty Images 

Aylar sonra, o anları hatırladığında Abu Ali bana karısının mesajını gördüğü an onların 

hepsinden nefret etmeye başladığını, kendisine, ne kadar aptal olduğunu, nasıl böyle bir şey 

yaptığını sorduğunu ve o anda geri dönmek zorunda olduğunu kesin olarak anladığını anlattı. 

Irak’ta savaşırken Faslı bir militanın Türkiye’ye kaçtığı yönünde bazı dedikodular duymuştur. 

Ona bir WhatsApp mesajı gönderir. Faslı süratle geri döner ve İstanbul’da olduğunu söyler. 

Kaçmasına yardımcı olabilecek bir adamın ismini ve telefon numarasını verir. Abu Ali derhal 

adama bir mesaj yazar ve adam hemen geri dönerek sonraki talimatlar için beklemesini 

söyler. İki gün sonra adam tekrar yazarak ona Rakka’ya gitmesini söyler. Hasta kâğıdı alan 

Abu Ali ertesi sabah erkenden sivil bir otobüse biner. Üzerinde IŞİD militanlarının giydiği 

Afgan stili bir palto vardır ve kimse onu rahatsız etmez. 

Rakka’ya ulaştığında doğruca bir internet kafeye gider ve orada birkaç saat bekler. Gece 

kalması gerekirse ne yapacağı hakkında en ufak bir fikri dahi yoktur. Sonunda telefonunda bir 

mesaj görünür: Hemen Tal Abyad’a git. İkinci bir mesaj, gideceği internet kafenin adını ve 

zamanını bildirir. Rakka’da, kolayca kuzeye, Türkiye sınırı yakınındaki Tal Abyad’a giden bir 

araç bulabileceği ana otobüs terminaline gider. Son kontrol noktasında bir IŞİD militanı ona 
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şüpheli gözlerle bakar ve neden sınıra gittiğini sorar. Abu Ali dokümanlarını gösterir ve 

açıklamaya başlar. 15 yaşlarında görünen IŞİD militanı okuma yazma bilmemektedir ve Abu 

Ali’nin geçmesine müsaade eder. 

 Tal Abyad’a9 vardığında saat 09.00 PM olmuştur ve hava oldukça kararmıştır. Bir internet 

kafe bulur ve içeri girerek bir sonraki mesajı beklemeye başlar. İçerdekileri kontrol ettiğinde 

hepsinin IŞİD militanı olduğunu fark eder: uzun sakallar, AK-47 kalaşnikov tüfekler ve Afgan 

stili kıyafetler. Abu Ali dehşet içerisindedir ve korkudan titremektedir. Kimseyle göz göze 

gelmemeye çalışır, fakat içlerinden bir tanesi onu şüpheyle süzmektedir. Buluşma vakti çok 

yaklaşmıştır, saat neredeyse 11.00 olmuştur ve kafe yakında kapanacaktır. Kendi kendine: 

‘buraya kadarmış, herşey bitti’ der. 

Sonunda saat 11.00’den biraz önce dışarıda iki motorsiklet park eder ve sürücülerden 

bir tanesi içeriye doğru Abu Ali diye bağırır: Yemek hazır, geç kaldığımız için üzgünüz’ der. 

Abu Ali gitmek için ayağa kalkar. Kafede uzun zamandır onu süzen IŞİD militanı önüne çıkar 

ve ‘Nerelisin?’ diye sorar. Abu Ali, Halep aksanı ile cevap verir, kendisini bir yabancı yerine 

yerli olarak algılamaları çok daha az şüphe çekecektir. ‘Üzgünüm, geç kaldım, gitmem gerek’ 

der ve kapıdan çıkarak heyecandan nefes almakta zorlanarak bekleyen motorsikletlerden bir 

tanesinin arkasına biner. Motorsiklet yola koyulur, arkalarından kimse takip etmez. Sonraki 

gün, yakınlardaki bir evde uykusuz geçen bir gecenin sonrasında, kafeden alan adamlardan 

bir tanesi onu sınırda uzak bir noktaya götürür. 

Kaçmasına yardım eden örgütün adı Thuwar Raqqa veya Rakka devrimcileridir. Örgüt 

IŞİD terör örgütünden kaçmak isteyenlere yardım etmeye birkaç ay öncesinde başlamıştır. 

1200 kişilik gücüyle küçük savaşçı örgüt, Özgür Suriye Ordusu ve kuzey Suriye’de hâkim bir 

Kürt paramiliter grupla işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Üyelerinin tamamı Rakka ve 

çevresinden olan örgütün IŞİD tarafından yönetilen bölgede birçok bilgi kaynağı ve müttefiki 

bulunmaktadır. Kendilerini bir anlamda sürgünde olan ve şehirlerini tekrar ele geçirmek 

isteyen bir hükümet gibi görmektedirler. Grup üyelerinden ikisi ile Türkiye’de karşılaştım. 

İkisi de sakin ve dikkatli, sadece gerektiği kadar konuşan ketum adamlardı. Hayatlarını IŞİD 

bölgesinde tehlikeye atacak kadar cesurdular. Arkadaşlarından birkaçı yakalandıklarında 

casuslukla suçlanarak, IŞİD militanlarınca kafaları kesilerek öldürülmüşlerdi. 

Abu Ali, IŞİD bölgesinde dört ay yaşadıktan sonra, 25 Mayıs 2015 gecesi sınır boyunca 

uzanan tel örgüdeki bir delikten Türk tarafına, özgürlüğe geçtiğinde onu karşılayan adamlar 

bunlardı. Sonraki üç ay boyunca onların koruması altında, sınıra yakın kiralık bir apartman 

                                                           
9
 Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni 

ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir.  
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dairesinde yaşadı. Abu Ali ile Urfa’da karşılaştığımda, bana onların arkadaşları olduğunu ve 

hayatını kurtardıklarını söyledi. 

Fakat onu kurtaran başka biri daha vardı. Birkaç hafta sonra Abu Ali’ye yardım 

edenler Antalya’nın kuzeyindeki bir tatil beldesine gitmesi için otobüse binmesine izin 

verdiler. Antalya’ya ulaştığında gece yarısı saat 03.00’e kadar bekledi ve karısı ile ailesinin 

yaşadığı evin önüne gitti. Karısı, gideceği adresi WhatsApp ile bildirmişti. Eve vardığında, 

pencerenin altında karısına ‘Buradayım’ diye yazdı. Birkaç dakika sonra karısı sessizce dışarı 

çıktı, karanlıkta birbirlerine sarıldılar ve uzun bir süre öyle kaldılar. Karısının göğsünde hıçkıra 

hıçkıra ağladığını hissediyordu. Yakınlardaki bir parka gittiler, bir banka oturdular ve bir saate 

yakın konuştular. Sonunda ‘Seni Affediyorum’ dedi karısı. ‘Fakat asla bir daha çuvallama!’ 

Şafak sökmek üzereydi. Eve geri döndüler, karısı kardeşlerini onunla yeniden evlenmek için 

ikna edeceğini söyledi. Onu son bir kez öptü ve kadın içeri girdi. 


